
APEL NR 1/2013
RADY GMINY STRYSZAWA

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie odsłonięcia na terenie Gminy Stryszawa Pomnika Wdzięczności 

Zbliżające się kolejne Święto Niepodległości 11 listopada, jest okazją do szczególnego uczczenia 
wywalczonej niepodległości i suwerenności Polski. 

Idea godnego upamiętnienia ofiar i bohaterów narodowych, skrystalizowała się w tym roku poprzez 
ufundowanie pomnika na placu obok Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kukowie z okolicznościową tablicą 
pamiątkową, na której będzie widniał napis: 

W hołdzie wszystkim poległym za Polskę, prześladowanym, wysiedlonym i wypędzonym ze swych ziem 
ojczystych. 

- Ich ofiara to cena naszej wolności, nigdy jej nie zapomnimy. 

Skrótowa formuła napisu na tablicy pomnika wymaga szerszego komentarza, aby dziś i w przyszłości 
wyjaśniał nasze motywy i myśli, którymi kierowaliśmy się budując ten pomnik. To swego rodzaju „list 
intencyjny – przesłanie” dla mieszkańców i przyszłych pokoleń. 

Ten pomnik jest dla uczczenia tych wszystkich naszych współobywateli, którzy byli zamęczeni i ponieśli 
śmierć w niemieckich i w rosyjskich, a później w komunistycznych katowniach. Możemy dziś już otwarcie 
mówić, że za wolność i niezawisłość naszego państwa Polacy walczyli i ginęli zarówno na wschodzie jak i na 
zachodzi. Walka ogromnej podziemnej Armii Krajowej i innych organizacji, zrywy powstańcze, to także morze 
szlachetnej krwi przelanej za naszą wolność. Ten pomnik to hołd prześladowanym Polakom zarówno przez 
okupanta niemieckiego jak i również rosyjskiego. To także szacunek dla uczestników walk z narzuconym 
systemem komunistycznym i jego zbrodniczym aparatem ucisku. 

Eksterminacje cywilnej ludności polskiej dla jej zniszczenia i wykorzenia polskości, to także fakty, które 
należy pamiętać. Nie możemy zapomnieć setek tysięcy ludzi skazanych na wypędzenie i wysiedlenie ze swych 
ziem ojczystych. W naszej gminie żywa jest pamięć tych lat znaczonych strasznymi przeżyciami związanymi 
z wysiedlenia Polaków w tzw. „Aktion Saybusch” przeprowadzonej przez Niemców. 

Musimy także pamiętać, że o wiele straszniejsze przeżycia mieli Polacy z naszych przedwojennych Kresów. 
Tam najpierw Stalin mordował i wysiedlał część Polaków na Syberie i do Kazachstanu, a później Ukraińcy 
dokonali ludobójstwa dokonując masowych mordów zwanych „Rzezią Wołyńską”, która skutkowała czystkami 
etnicznymi i exodusem Polaków ze wschodu. 

Dziś pamiętajmy, że ofiara tej krwi, tych prześladowań jest ceną naszej wolności, która nie jest nigdy za 
darmo. Wolność to podstawa rozwoju i przyszłość narodu, to przyszłość Polski, która nie jest nigdy dana raz na 
zawsze. Codziennie trzeba dbać i zabiegać o nią na wielu płaszczyznach i reagować na jej zagrożenia. 

Mamy nadzieję, że ufundowanie tego pomnika będzie także pomocne w krzewieniu postaw patriotycznych 
w naszej gminie. 

Rada Gminy Stryszawa apeluje do wszystkich mieszkańców o godne uczczenie Święta Niepodległości 
oraz uczestnictwo w uroczystości odsłonięcia Pomnika Wdzięczności w Kukowie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Pochopień
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